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XXV Niedziela zwykła  23   IX   2018 
 

(Mk 9,30-37):  Biblia Tysiąclecia) 
 

 

 (30) Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, 

żeby kto wiedział o tym. (31) Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn 

Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po 

trzech dniach zmartwychwstanie.(32) Oni jednak nie rozumieli tych słów, a 

bali się Go pytać. (33) Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: 

O czym to rozprawialiście w drodze? (34) Lecz oni milczeli, w drodze bowiem 

posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. (35) On usiadł, 

przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech 

będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! (36) Potem wziął 

dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: (37) Kto 

przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie 

przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.  
 

 

Ojcowie Kościoła komentują czytania biblijne: 
 

 

 Św. Beda Wielebny 
 

Przykład dziecka 
 

 

„I wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileę, a nie chciał, aby ktokolwiek 

wiedział. Pouczał bowiem uczniów swoich i mówił im, że Syn człowieczy będzie 

wydany w ręce ludzi, i zabiją Go, ale zabity trzeciego dnia zmartwychwstanie” 

(Mk 9, 30nn). Zawsze do dobrych wiadomości dołącza smutne, aby gdy się spełnią 

nagle, nie wywoływały lęku u apostołów, ale żeby je znieśli po przemyśleniu w ich 

duszy. Jeśli martwi ich wiadomością o tym, że ma być zabity, to powinien 

spowodować radość, gdy mówi, że zmartwychwstanie trzeciego dnia. 

w  "Szkole Słowa Bożego" - gazetka dla każdego!                  
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„Lecz oni tych słów nie rozumieli, a bali się Go pytać”. To niezrozumienie 

uczniów pochodzi nie tyle z ich ograniczenia, ile z miłości do Zbawiciela, bo nie 

chcieli uwierzyć – będąc zawsze ludźmi cielesnymi i nieświadomymi tajemnicy krzyża 

– że umrze Ten, którego uznawali za Boga prawdziwego. A ponieważ przyzwyczaili 

się, że mówił On często w przypowieściach, a równocześnie lękali się myśli o Jego 

śmierci, chcieli nadać inne, przenośne znaczenie temu, co mówił otwarcie o wydaniu i 

śmierci. 

„I przybyli do Kafarnaum. A gdy byli w domu, pytał ich: «O czym w drodze 

rozmawialiście?» Lecz oni milczeli, albowiem w drodze sprzeczali się między 

sobą, kto z nich jest większy”. Kłótnia uczniów dotycząca pierwszeństwa powstaje               

z tego – jak się wydaje – że widzieli, jak Piotr, Jakub i Jan zostali wyprowadzeni 

osobno na górę i że im tam powierzono jakąś tajemnicę. Lecz także – wedle słów 

Mateusza – obiecano Piotrowi klucze królestwa niebieskiego, a Kościół Boży miał być 

zbudowany na skale, od której on otrzymał imię; sądzili więc, że Piotr lub owi trzej 

zostaną postawieni nad pozostałymi, to jest nad wszystkimi apostołami. 

„I usiadłszy wezwał Dwunastu i rzekł im: «Jeśli kto chce być pierwszym, niech 

będzie ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich ». A wziąwszy dziecię postawił je 

pośrodku ich i tuląc je, rzekł im: «Ktokolwiek jedno z takich dziatek przyjął w 

imię moje, Mnie przyjmuje»”. Pan widząc myśli uczniów, stara się uleczyć ich 

pragnienie chwały i upomina, że nie należy szukać pierwszeństwa, lecz pożądać 

pokory. Najpierw więc upomina zwyczajnym nakazem pokory, a następnie poucza 

przykładem dziecięcej niewinności.  

Gdy bowiem mówi: „Ktokolwiek jedno z takich dziatek przyjął w imię moje, 

Mnie przyjmuje”, to albo pokazuje, że po prostu biedacy Chrystusa maję być 

przyjmowani przez tych, którzy chcą być większymi dla oddania Mu czci, lub też – 

widząc ich złość – zachęca, by zachowali prostotę dziecięcą bez bezczelności, miłość 

bez zazdrości, pobożność bez złośliwości. A to, że obejmuje dziecko, oznacza, że 

pokorni są godni tego, by On ich objął, i że oni, gdy wypełnią to, co nakazał: 

„Nauczcie się ode Mnie, że jestem cichy i pokornego serca” (Mt 11, 29), słusznie 

mogą się chlubić i powiedzieć: „Lewa ręka jest pod moją głową, a prawica Jego 

mnie obejmuje” (Pnp 2, 6). 

Słusznie więc, gdy powiedział: „Ktokolwiek jedno z takich dziatek przyjął” – 

dodając – „w imię moje”, aby oni prawdziwie osiągnęli w imię Chrystusa za pomocą 

rozumu ten stopień cnoty, jaki w sposób naturalny zachowuje dziecko. Ale ponieważ 

pouczał, że On jest przyjmowany w dzieciach, to znaczy jak głowa w członkach 

swoich, aby uczniowie nie poprzestali na tym, co widzą, dodał te słowa: 

„A kto by Mnie przyjął, nie Mnie przyjmuje, ale Tego, co Mnie posłał”, chcąc, aby 

wierzyli, że On jest tak wielki jak Ojciec. 
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  Św. Leon Wielki 
 

Chrystus wybrał pokorę 

 

Kiedy bowiem światło nowej gwiazdy doprowadziło Trzech Króli do Niego, nie 

mieli oni możności ani widzieć Go rozkazującego złym duchom, ani wskrzeszającego 

umarłych, ani przywracającego wzrok ślepym, władzę chromym, mowę niemym, ani 

w ogóle ujawniającego jakąś Boską działalność. Przeciwnie, oglądali Dziecię ciche i 

spokojne, pod czujnym okiem troskliwej Matki zostające. Nie zdradzało Ono 

najmniejszego choćby śladu potęgi. Oczom ich przedstawił się wielki, cudowny 

przykład pokory. Już więc sam widok świętego dziecięctwa kładł im w oczy naukę, 

jaka później uszom ludzkim miała być głoszona, aby siła naocznego przykładu już 

mówiła to, co w słowie jeszcze zabrzmieć nie zdołało. 

Bo całe zwycięstwo Zbawiciela, tak nad szatanem jak i nad światem (J 16, 33), 

w pokorze się rozpoczęło i w pokorze się dokonało.  

Wśród prześladowania wzeszły pierwsze dni Chrystusa i wśród prześladowania 

ostatnie zaszły. Ani jako dziecku nie brakło Mu męstwa do cierpienia, ani później jako 

mężowi boleści – dziecięcej słodyczy. Boć właśnie wyłącznie dla zniżenia swojego 

majestatu Syn Boży sprowadził to dwoje: że i narodzić się zechciał jako człowiek, i 

ludziom pozwolił, aby Go zabili. 

Jeżeli więc Bóg wszechmocny sprawę naszą, aż nadto złą, drogą pokory uczynił 

dobrą, jeżeli śmierć samą i jej sprawę w ten sposób zniweczył (2 Tm 1, 10), że nie 

tylko nie unikał żadnych prześladowań, ale będąc posłuszny Ojcu, nawet najbardziej 

okrutne męki z rąk szalonych zniósł z tak przedziwną łagodnością, jakaż tedy pokora, 

jaka cierpliwość w nas być powinna, skoro wszystko, co my cierpimy, z naszej 

wyłącznie pochodzi winy? 

 „Bo któż może się pochwalić, że czyste ma serce albo że wolny jest od 

grzechu?” (Prz 20, 9).  

 „Jeżeli mówimy, że grzechu nie mamy – powiada święty Jan – sami siebie 

zwodzimy, a prawdy w nas nie ma” (1 J 1, 8). 

Gdzież tedy, pytam, jest tak niewinny, że i sprawiedliwość nie ma mu nic do 

zarzucenia, i miłosierdzie nic do przebaczenia? Cała mądrość chrześcijańskiej nauki 

polega, mili moi, nie na bujnej wymowie i zręcznej szermierce słownej, nie na 

szukaniu pochwał i sławy, ale na rzetelnej i dobrowolnej pokorze. Nie siłę jakąś, jeno 

pokorę wybrał Chrystus, i od chwili poczęcia w łonie matki aż do skonania na krzyżu 

ją głosił.  
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Kiedy na przykład uczniowie Jego spierali się między sobą – powiada ewangelista – 

„kto z nich większym jest w królestwie niebieskim, wezwał Jezus dziecię, postawił 

pośrodku nich i rzekł: «Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie 

staniecie jako dziatki, nie wnijdziecie do królestwa niebieskiego  Ktokolwiek tedy 

uniży się jako to dzieciątko, ten jest większy w królestwie niebieskim»” (Mt 18, 1).  

 

 Kocha tedy Jezus dziecięctwo, boć najpierw je przyjął wraz z poczęciem                 

i w duszy, i w ciele.  

 Kocha Chrystus dziecięctwo, bo to szkoła pokory, wzór niewinności, przykład 

słodyczy.  

 Kocha Chrystus dziecięctwo, boć i dorosłym każe je brać za wzór                            

w postępowaniu, i starcom odradzać się według niego. I do swojego przykładu 

nagina tych, których do wysokiego lotu w królestwo wieczne uskrzydla. 

 

Abyśmy jednak dokładnie zdołali pojąć, w jaki sposób może się dokonać to tak 

przedziwne przekształcenie i drogą jakiej przemiany można przywrócić w sobie stan 

dziecięctwa, posłuchajmy, czego naucza Święty Paweł: „Nie bądźcie dziećmi 

rozumem – powiada – ale bądźcie dziećmi względem zła” (1 Kor 14, 20).  

Powrócić więc mamy nie do igraszek dziecięcych i niedoskonałości naszych lat 

młodych, jeno przyswoić sobie z nich to, co i dojrzałemu wiekowi przystoi. Szybko 

zatem i łatwo przechodzić od wzburzenia do zgody, nie chować uraz w sercu, nie być 

żądnym zaszczytów, chętnie Ewangelia obcować z ludźmi, prosto i szczerze, jak równi 

z równymi.  

Wielkie to bowiem jest dobro nie wiedzieć, co znaczy wyrządzać krzywdę, nie 

umieć być złośliwym. Wobec tego, że na świecie odwrotnie właśnie, bo wyzysk i 

odwet uchodzą za dowód wielkiego sprytu, chrześcijańską łagodność ducha cechuje 

dziecięctwo, nikomu za złe nieodpłacające.  

Do takiego upodobnienia się do dzieci wzywa was, najmilsi, tajemnica dzisiejszego 

święta [Objawienia], i taki wzór pokory kładzie wam na serce Dziecię Jezus 

adorowane przez Mędrców. Aby zaś nam okazać chwałę, jaką za to zgotował swoim 

naśladowcom, niemowlęta, które przyszły na świat w czasach Jego narodzin, uświęca 

palmą męczeństwa. Urodzone w Betlejem, miejscu narodzenia Chrystusa, i równe Mu 

wiekiem, w męczeństwie także z Nim uczestniczą. 
 

Niech tedy chrześcijanie miłują pokorę, a unikają wszelkiego wywyższania się! 

Jeden drugiego niech nad siebie ceni, i nikt nie szuka siebie, jeno pożytku bliźniego, 

aby we wszystkim obfitowała życzliwość dla innych, a w nikim nie było jadu zawiści.  
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„Bo każdy, co się wynosi, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony” 

(Mt 23, 12), jak świadczy Ten, co z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki, 

Jezus Chrystus. Amen. 

 

 Św. Klemens Aleksandryjski 
 

Boska pedagogia 

 

Naturalnie, także i my czcimy jako najpiękniejsze i najdoskonalsze ze skarbów                  

w tym życiu dobra, które określamy słowami związanymi z dzieckiem: wychowanie             

i pedagogia; uznajemy bowiem, że pedagogia jest to dobre prowadzenie 

dziecka ku cnocie.  

 W sposób najjaśniejszy objawił nam Pan znaczenie słowa „małe dziecko”: „Gdy 

powstał spór pośród apostołów, kto spośród nich jest większy, postawił wśród 

nich Jezus małe dziecko, mówiąc: «Ten, kto stanie się małym jak to dziecko, ten 

jest większy w królestwie Niebios” (Mt 18, 1–4; Łk 9, 46–48; Mk 9, 33–37).  

 Nie trzeba jednak brać słowa „małe dziecko” w znaczeniu „niemądry wiek”, jak 

mniemają niektórzy, ani też głupio tłumaczyć słów: „Jeśli nie staniecie się jako te 

dzieci, nic wejdziecie do królestwa Boga”. Nie tarzamy się bowiem jak dzieci po 

ziemi, nie czołgamy się jak niegdyś, podobni do węży, całym ciałem pogrążywszy się 

w niemądrych żądzach, lecz zwróceni ku rzeczom wyższym dzięki naszemu 

rozumowi, oddaleni od świata i grzechów, zaledwie stopami dotykamy ziemi; a tak, 

jak wydaje się, że jesteśmy na tym świecie, tak postępujemy za świętą mądrością. Lecz 

to wszystko jest głupotą dla tych, których dusza oddana jest złości. 

Prawdziwie zaś dziećmi są ci, którzy jedynie Boga uznają za Ojca, w prostocie, 

maleńkości i czystości... Do tych, którzy postępują w służbie Logosu, skierował On te 

słowa. Nakazuje im pogardzać sprawami tego świata i radzi, aby skierowali się tylko 

ku Ojcu, naśladując dzieci. I dlatego w następnych słowach mówi: „Nie troszczcie się 

o jutro. Dosyć ma dzień swojej biedy” (Mt 6, 34). Wzywa więc do odłożenia troski 

życia codziennego i do połączenia się tylko z Ojcem. 

Ten, kto wypełnia to przykazanie, jest prawdziwie maleńkim dla Boga i dla świata: 

świat uważa, że zbłądził, a Bóg go kocha. Jeśli bowiem jest jeden Nauczyciel w niebie 

– jak mówi Pismo – to słusznie można twierdzić, że wszystkich na ziemi wolno 

nazywać uczniami. Taka jest bowiem prawda: doskonałość należy do Pana wiecznie 

pouczającego; być dziećmi, i to maleńkimi, należy do nas, którzy mamy się wiecznie 

uczyć. 
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Nauczanie w Kafarnaum - (Mk  9, 33-50) 

Ks. dr Piotr Jaworski, "Krąg biblijny nr 36" Wyd. Biblos 

 

 Cały fragment Mk 9,33-50 to zbiór mów wygłoszonych przez Jezusa. 

Prawdopodobnie za proces redakcyjny, a więc za ich zbieranie i umieszczenie                        

w jednym miejscu, odpowiedzialny jest sam Marek, który w ten sposób stworzył swego 

rodzaju katechizm dla pierwszych gmin chrześcijańskich i jednocześnie praktyczne 

kompendium poświęcone zagadnieniu naśladowania Jezusa. 

Kontekstem bezpośrednim dla Mk 9,33-50 jest opowiadanie o podróży do Jerozolimy, 

którą Jezus rozpoczął wraz z uczniami w okolicach Cezarei Filipowej (Mk 8,27). 

Przemierzając Galileę (Mk 8,30), wędrowcy zatrzymali się w Kafarnaum. 

 

Dziś jednak turyści i pielgrzymi, którzy przybywają tutaj, aby zobaczyć na własne oczy 

ruiny świadczące o dawnej świetności miasta, witani są przez napis: "Capharnaum. The 

Town of Jezus" ("Kafarnaum. Miasto Jezusa"). 

Bliżej nieznany Nahum ustąpił więc miejsca Jezusowi z Nazaretu. A stało się tak               

w związku z tym, że to właśnie miejsce Jezus uczynił główną bazą podczas swojej działalności 

w Galilei (Mt 4,12-13: " (12) Gdy /Jezus/ posłyszał, że Jan został uwięziony, 

usunął się do Galilei. (13) Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł                   

w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. "). 

W Mt 9,1 jest ono nazywane "Jego" miastem. Tutaj: 

 Dokonało się powołanie Mateusza (Mk 9,9-13) 

 Jezus uzdrowił sługę setnika (Łk 7,1-10) 

 Teściową Piotra (Mk 1,29-31) i paralityka (Mk 2,1-12) 

 Uwolnił opętanego w synagodze (Mk 1,23-28) 

 A w pobliżu miasta wygłosił mowę eucharystyczną (J 6,24-69). 

To miejscowość położona na północnym 

wybrzeżu Jeziora Galilejskiego,                           

ok. 4-5 km na zachód od miejsca, w którym 

Jordan wpada do jeziora Genezaret.                                

Tędy przebiegała słynna Via Maris - droga 

łącząca Damaszek z Egiptem.                         

Nazwa miejscowości znaczy tyle co: 

"Wioska Nahuma". 
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W Kafarnaum swój dom mieli Piotr i jego brat, Andrzej (Mk 1,29). Jego pozostałości 

możemy oglądać dzięki wykopaliskom archeologicznym. Prawdopodobnie właśnie                     

w domu Piotra i Andrzeja Jezus rozmawiał ze swymi uczniami i wygłosił ważne pouczenia 

(Mk 9,33; por. 1,29; 2,1). 

Nauka Jezusa obejmuje trzy części, którym zwykło się nadawać następujące tytuły: 

 "Spór o pierwszeństwo" (Mk 9,33-37) 

 "W imię Jezusa" (Mk 9,38-41)  

 "Zgorszenie" (Mk 9,42-50) 

Punktem  wyjścia dla nauczania Jezusa w domu w Kafarnaum stała się dyskusja, jaka 

wywiązała się pomiędzy uczniami podczas drogi. Wcześniej ewangelista wspomniał jedynie o 

drugiej  już zapowiedzi Jezusa: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Co Go zabiją, 

lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie" (Mk 9,31). 

Usłyszawszy to, uczniowie nie drążyli dalej tematu: "Oni jednak nie rozumieli tych 

słów, a bali się Go pytać" (Mk 9,32). 

Dalsza droga bynajmniej nie upływała im w milczeniu. Nie prosili Jezusa                                 

o wyjaśnienie tego, co powiedział, natomiast ich uwagę zaprzątał inny problem:                             

"W drodze posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy" (Mk 9,34). 

Nic nie wskazuje na to, aby chodziło o pierwszeństwo w przyszłym królestwie Bożym  

(jak w paralelnym tekście Mt 18,1 oraz w innej perykopie Mk 10,35-40), gdyż żaden                

z elementów narracji  nie sugeruje interpretacji eschatologicznej.  

Raczej chodziło o pozycję w gronie Dwunastu, decydującą o miejscu przy stole oraz 

kolejności zabierania głosu. 

Fakt, iż uczniowie na ten temat właśnie rozmawiali - zwłaszcza wobec zapowiedzi męki               

i śmierci - potęguje wrażenie, że zupełnie nie rozumieli oni tego, o czym mówi ich Mistrz. 

 Gdy już dotarli do domu w Kafarnaum Jezus ich zapytał: "O czym to 

rozprawialiście w drodze?". 

Mistrz zachowywał się jak doświadczony pedagog. Zebrał poróżnionych uczniów, 

usadził ich w kręgu, sam zajmując miejsce pośrodku nich, i cierpliwie tłumaczył: "Jeśli kto 

chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich, i sługą wszystkich!" (Mk 9,35). 

Ten logion (logion [gr.], termin stosowany w egzegezie biblijnej oznaczający pojedynczą 

wypowiedź Jezusa, często przekazaną przez ustną tradycję bez kontekstu;) prawdopodobnie 

funkcjonował niezależnie. W ewangeliach występuje on w pięciu różnych odsłonach: Mk 9,35; 

Mk 10,43-44 (por. Mt 20,25-26; Łk 22,26; Mt 23,11; Łk 9,43c). Najstarsza wydaje się wersja             

z Mk 10,43-44. 
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Wypowiadając te słowa, Jezus zachęcił uczniów do przyjęcia postawy pokory                    i 

uniżenia. Zabieganiu o "pierwszeństwo" przeciwstawia bycie "ostatnim", a nawet bycie 

"sługą". 

Na głębsze rozumienie pouczenia Jezusa rzucają światło kolejne wersety. 

 Dobrze ilustruje to scena, w której Jezus na oczach zdumionych uczniów przytulił 

dziecko, mówiąc: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie 

przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie 

posłał!"  (Mk 9,37). 

Mamy tu do czynienia z grą słów, gdyż w języku aramejskim słowo talia może oznaczać 

zarówno "sługę" jak i "dziecko" (a zatem związek między Mk 9,35 i 9,36 był o wiele bardziej 

wyraźny dla słuchaczy Jezusa, który zapewne posługiwał się językiem aramejskim, niż dla 

czytelników Ewangelii św. Marka, napisanej w języku greckim, a tym bardziej tych, którzy 

czytają ją w przekładach). 

Jeśli porówna się ten fragment z tekstem paralelnym w Ewangelii św. Mateusza: 

"Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie 

wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest 

największy w królestwie niebieskim" (Mt 18,3-4), to można zauważyć, że Marek inaczej 

rozkłada akcenty. 

U niego dziecko niesie ze sobą inny sens symboliczny. W starożytności dzieci były zdane 

na rodziców w o wiele większym stopniu niż dziś. A zatem "dziecko" jest tutaj symbolem nie 

tyle niewinności czy ufności, ale raczej kogoś bez znaczenia, niewiele mogącego dać w 

zamian. 

"Przyjęcie dziecka" oznacza "wyświadczenie dobra komuś pozbawionemu wpływów", a 

co za tym idzie "bez perspektywy otrzymania za to gratyfikacji i nagrody". 

Zgodnie ze zwyczajem panującym w starożytności wysłannik posiadał wszelkie 

pełnomocnictwa do działania w imieniu posyłającego go. Zasada ta w Starym Testamencie 

była stosowana do proroków Jahwe (1 Sm 8,7).  

Teraz Jezus rozszerzył ją  również na swych uczniów: w Nowym Testamencie 

pełnoprawnymi reprezentantami i posłańcami Boga są apostołowie. W myśl zasady: "Kto 

przyjmuje wysłannika, przyjmuje tym samym tego, kto go wysłał", każdy kto przyjmuje 

dziecko - przyjmuje Jezusa, a kto przyjmuje Jezusa - przyjmuje Boga. 

 Kluczowe wydaje się tutaj wyrażenie "w imię moje" (Mk 9,37a):                                 

"W imię Jezusa" stać się "sługą wszystkich" znaczy tyle, co "zaprzeć się samego 

siebie" oraz "wziąć krzyż swój" i "naśladować Jezusa" (Mk 8,34). 
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Oto prawdziwa wielkość. 

Jezus zachęcał więc do "tracenia swego życia" (Mk 8,35) - tzn. poświęcania go dla 

innych, zwłaszcza dla "tych najmniejszych" (Mt 25,40). Z nimi się identyfikował - cokolwiek 

więc czyni się dla nich, czyni się dla Niego (Mt 25,34-40), czegokolwiek się im odmawia, 

odmawia się samemu Jezusowi (Mt 25,41-45). 

Takie przesłanie płynie z symbolicznego gestu, jaki Jezus wzorem starotestamentowych 

proroków uczynił na oczach swych uczniów, przytulając małe dziecko. Skierowane jest ono 

nie tylko do bezpośrednich słuchaczy nauk Jezusa - Dwunastu, ale także do wszystkich, którzy 

aspirują do bycia uczniami Pana. 

 

 

Jan Paweł II "Komentarz do Ewangelii" 
Wyd. M, Kraków 2011 

 

 

 

Jezus Chrystus miał świadomość tej ostatecznej próby, wobec której zostanie 

postawiony ze strony ludzi, do których był posłany. Mówił wszakże do swoich 

uczniów: "Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity 

po trzech dniach zmartwychwstanie" (Mk 9,31). Kościół modli się o 

sprawiedliwość  i pokój wszędzie i dla wszystkich, mając oczy utkwione w Krzyż                                           

i Zmartwychwstanie Chrystusa.  

W tym duchu Kościół nie tylko się modli, ale też stara się nauczać i działać na 

rzecz sprawiedliwości i pokoju. Próba - zwycięska próba - której poddał się sam 

Chrystus, składając swoje życie w ofierze za grzechy świata - wszędzie i zawsze  w 

każdej epoce i w każdym kraju, każe nam ufać, że wielorakie zło, które sprzeciwia 

się sprawiedliwości i pokojowi w człowieku oraz pomiędzy ludźmi w różnych 

społecznych wymiarach i zasięgach - może być przezwyciężone. Próba, którą podjął 

Chrystus - niesprawiedliwość, której stał się ofiarą, zwycięstwo, które odniósł w 

mocy Boga, każe nam ufać, że tą samą mocą ludzie i społeczeństwa mogą budować i 

odbudowywać sprawiedliwość i pokój w swym życiu na ziemi. 

 Wymaga to jednak stałej pracy. Trzeba czuwać nad tym, co się kryje w sercu 

człowieka skażonym zarzewiem grzechu. Przykładu dostarcza czytanie z Ewangelii 

św. Marka: o to ludzie najbliżsi Chrystusa, Apostołowie sprzeczają się między sobą o 

to kto z nich jest największy (por. 9,4) w królestwie które On przyszedł głosić.  
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Nawiązując do tego sporu Chrystus poucza uczniów, jak należy sprawować władzę 

w Kościele, a także czym powinien być Kościół, który ma nie panować, lecz służyć.  

Siebie samego stawia za wzór w wypełnianiu misji budowania królestwa Bożego               

i zakładania Kościoła, którego jest Głową i najwyższym Pracodawcą, albowiem nie 

przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć (Mt 20,29); nie narzuca się, lecz służy              

z miłości, gotów nawet oddać swoje życie (por. J 15,13). Taki właśnie jest Jego 

sposób bycia pierwszym. 

 

Jeśli kto chce być pierwszym i będzie ostatnim ze wszystkich usługą 

wszystkich! Słowa Jezusa z odczytanego przed chwilą fragmentu Ewangelii 

wskazują drogę świętej ambicji, znamionującej tych, którzy znają i miłuję Boga: jest 

to droga duchowego pierwszeństwa, paradoksalnie jednak człowiek urzeczywistnia 

je, kiedy staje na ostatnim miejscu -  to znaczy przyjmuje postawę wielkodusznej i 

ofiarnej służby, na wzór samego Jezusa, który przyszedł, by służyć, a nie po to, by 

Mu służono. 

 Niewiele zrozumieli z Jego nauki uczniowie, którzy w drodze do Kafarnaum 

sprzeczali się, kto z nich jest największy (Mk 9,34). O tej jakże ludzkiej ambicji 

mówi bardzo dobitnie Apostoł Jakub, wskazując w niej źródło "wojen i kłótni", które 

niszczą społeczność: Pożądacie a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie 

możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie. (Jk 4,2) 
 

 Oto obraz świata opanowanego przez żądze, które walczą o członkach i w sercu 

człowieka. Jest to także niezwykle realistyczny opis współczesnego społeczeństwa! 

Spór, o którym mówi Ewangelia, ma być dla nas przestrogą, że także wśród synów 

Kościoła może się zakraść plaga pychy, czasem zamaskowanej, albo ukrytych 

ambicji, które stanowią przeszkodę dla dzieła Bożego.  Na temat pokus  tego rodzaju 

Jezus wypowiada się bardzo jednoznacznie i trzeba Jego słowa brać na serio: kto 

chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. 
 

Sługa wszystkich.   

 

 Służyć znaczy naśladować Chrystusa, który złożył samego siebie w ofierze 

za nas.  

 Służyć znaczy połączyć się więzią konkretnej solidarności z braćmi, 

zwłaszcza z najuboższymi.  

 Służyć znaczy kochać wielkodusznie i bezinteresownie, niczego nie 

oczekując w zamian. 
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 Jeżeli Kościół chcę być dzisiaj znakiem nadziei dla społeczeństwa, musi w pełni 

żyć logiką służby. 

 Dzisiejszy świat - jak napisał mój czcigodny poprzednik Paweł VI - chętnie 

słucha świadków niż nauczycieli  (Evangelii nuntiandi, 41).  Dotyczy to przede 

wszystkim posługi miłości, której wielkoduszna praktyka jest główną drogą 

ewangelizacji. (...) Trzeba być prawdziwymi świadkami miłości i być nimi wszędzie: 

w rodzinach, w parafiach, w miejscu nauki i pracy. (...) 

 Potrzebna jest kultura solidarności. Zwłaszcza rodzice i wychowawcy niech się 

starają kształtować w młodych pokoleniach ducha służby, otwartości i dialogu, 

zdolność przezwyciężania wszelkich pokus egoizmu i hedonizmu. 

 

 Nie ma nic bardziej godnego pochwały niż praca wychowawcza na szeroką 

skalę, której narzędziem winny być nie tyle słowa, co konsekwentny                       

i wiarygodny przykład. 

 

 Jest jeszcze inny, szczególny rodzaj służby społeczeństwu, do której są powołani 

wierzący. Winni oni mianowicie przepajać je owym pierwiastkiem duchowym 

(suplementum animae),  który pozwoli współczesnemu człowiekowi rozrywanemu 

przez rozliczne dążenia, nie zagubić podstawowych wartości duchowych. 

  

Apostoł Jakub przypomniał na cechy mądrości zstępującej z góry : 

jest ona skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia (Jk 3,17). 

 

1. Świadectwo takiej mądrości z pewnością skłoni tych, którzy się z nim zetkną, 

do spojrzenia ku górze.  

 

2. Dziś wielu ludzi pragnie usłyszeć potężny głos Boga. 

 

3. W mroku, który tak często ogarnia ludzkość, odczuwamy potrzebę Bożego 

światła, zaś chrześcijanie mają szczególny tytuł, by być jego świadkami. 

 

4. Muszą być świadkami rzeczywistości nadprzyrodzonej - i będą nimi w 

sposób coraz bardziej wiarygodny, jeżeli zdołają połączyć w harmonijnej 

syntezie kontemplację i działanie, pokazując czynem, jak wielki wkład może 

wnieść wiara w budowę świata godnego człowieka. 
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Zapisy do Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej 
 
 

Studium Biblijne Diecezji Rzeszowskiej prowadzone przez 

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Diecezji Rzeszowskiej przy 
współpracy z Instytutem Teologiczno - Pastoralnym im. św. Józefa 
Sebastiana Pelczara w Rzeszowie ogłasza nabór na I rok nauki 
2018/2019. 

 

Celem Diecezjalnego Studium Biblijnego jest pogłębienie znajomości Pisma św. 
i duchowa formacja biblijna. Adresowane jest do osób świeckich  i konsekrowanych 
(siostry zakonne, bracia zakonni). 

Nauka trwa dwa lata. Każdy rok dzieli się na 2 semestry. Spotkania odbywają 
się w soboty w godz. 9.00 - 13.00, 6-7 razy w semestrze. 

Program obejmuje wykłady wprowadzające w zagadnienia biblijne, egzegezę, 
czyli wyjaśnienie wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, teologię biblijną, 
ćwiczenia, wyjazdy na konferencje i sympozja biblijne, a także na pielgrzymki. 

Przewidywane są dwie formy uczestnictwa: 

-  wolny słuchacz – na zakończenie semestru nie pisze pracy zaliczeniowej, 
nie posiada indeksu, nie otrzymuje dyplomu ukończenia Studium, 

-  słuchacz-absolwent - regularnie uczestniczy w zajęciach, na zakończenie 
semestru pisze pracę zaliczeniową, posiada indeks, otrzymuje dyplom ukończenia 
Studium (potrzebne jest zaświadczenie proboszcza parafii, że jest osobą 
ochrzczoną w Kościele Katolickim wyznającą swą wiarę życiem zgodnym z nauką 
Kościoła)    

Szczegółowe informacje w sekretariacie ITP. 

Zgłoszenia należy kierować do sekretariatu Instytutu Teologiczno-Pastoralnego 
im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie, przy ul. Witolda 11 a.  

Telefon: 17/ 871-24-03, mail: instyjsp@rzeszow.opoka.org.pl.   

 

 Serdecznie zapraszam     

   Ks. dr Marek Dzik - Dyrektor Studium Biblijnego Diecezji Rzeszowskiej 

 

 

 


